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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem/ strona 

internetowa Zamawiającego 

 
 
 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego              
w 2019 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” (znak sprawy: DA-IV-
1.272.2.2019). 
  

 

             

Zamawiający, informuję, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.                                     

W związku z tym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami): 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 31.12.2019 r.? – Volkswagen jako 

marka w okresie lipiec i sierpień zamyka fabrykę wstrzymując produkcję- powodem takiej 

decyzji są nowe wytyczne homologacyjne związane z nowymi rozporządzeniami Unii 

Europejskiej. Produkcja samochodów zostanie wznowiona we wrześniu 2019 roku ale na dzień 

dzisiejszy nie jest znana data uzyskania dokumentacji wymaganych do rejestracji tychże 

pojazdów. 

Odpowiedź nr 1:  
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego na terenie 
Poznania w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2019 roku. Analogicznie w tym zakresie 
zmianie ulegają zapisy zapytania ofertowego oraz istotnych postanowień umownych.  
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie drugi rząd siedzeń: układ foteli 2 + 1 

składane z możliwością demontażu? 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w konfiguracji: drugi rząd siedzeń układ foteli 2 + 1 
składane z możliwością demontażu. Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona            
w odpowiedzi na pytania opublikowane na stronie internetowej Urzędu: bip.umww.pl              
w zakładce zamówienia publiczne w dniu 29.05.2019 r.  
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Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza aby deska rozdzielcza samochodu pomiędzy górną  
a dolną czarną częścią była przedzielona szarą listwą dekoracyjną? Jest to element wyposażenia 
standardowego samochodu marki VW niemożliwego do zmiany.  
 
Odpowiedz nr 3: 

Zamawiający dopuszcza aby deska rozdzielcza samochodu pomiędzy górną czarną a dolną 

czarną częścią była przedzielona szarą listwą dekoracyjną. 

 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie dotyczące poduszek 

powietrznych: 6 poduszek powietrznych: 

- dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy: poduszki czołowe (z możliwością dezaktywacji 

poduszki pasażera) oraz poduszki boczne + poduszki ochrony głowy 

- dla pasażerów w 2 rzędzie, na zewnętrznych miejscach: kurtyny powietrzne. 

 

Odpowiedz nr 4: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł informacje dotyczące poduszek 

powietrznych i kurtyn w pkt 1 Zapytania ofertowego, ppkt 30 i 31. Powyższe rozwiązanie  

zaproponowane przez Wykonawcę spełnia wymogi Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: Co Zamawiający rozumie przez punkt 44. Specyfikacji– komplet kół ze stopów 

metali lekkich (letnie)– proponowany przez nas samochód może przyjechać na felgach 

aluminiowych fabrycznie i oponach letnich. Możemy również zaproponować przyjazd 

samochodu na oponach stalowych oponach letnich i doliczyć dodatkowo felgi aluminiowe ale 

wtedy proponujemy – felgi aluminiowe z oponami zimowymi. 

 

Odpowiedź nr 5:  

Zamawiający w pkt 1 Zapytania ofertowego, ppkt 44 wskazał, aby pojazd wyposażony                      

był w komplet kół ze stopów metali lekkich (letnie). Pojazd na felgach aluminiowych i oponach 

letnich spełnia ww. wymogi Zamawiającego. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania ofert: 

z  dnia 31 maja 2019 godzina 12:00 

na dzień 04 czerwca 2019 godzina 12:00 

 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 
 
 
 
 

                       Dyrektor 
     Departamentu Administracyjnego 

     /-/  

       Jolanta Kozubowicz 
 
 


